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Åren som kommer. 

Välkommen!

Nu börjar vi snart…

Om du har några funderingar under 
presentationen ställer du dina frågor via mejl: 

Frågor om din egna kommunala tjänstepension ställs till:
pension@intraservice.goteborg.se

Frågor om Lifeplan pensionstjänst ställs till:
support@lifeplan.se

Frågor om allmän pension: 
https://www.pensionsmyndigheten.se/kontakta-oss/kontakta-oss

https://www.pensionsmyndigheten.se/kontakta-oss/kontakta-oss
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Agenda:
Allmän pension - Agneta Claesson, Pensionsmyndigheten 

Paus

Kommunal Tjänstepension och försäkringar - Göteborgs Stad, 

Enheten för lön & pension

Lifeplan pensionstjänst - Stefan Petersson, Lifeplan 

Avslut 

Välkommen att lyssna på en inspirationsföreläsare
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Tjänstepension

Privat

Pension

Tjänstepension

Allmän pension
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Tjänstepensionen kan bestå av flera 
pengapåsar

SAF-LO ITP

KAP-KL PA-16

Privat anställning.

Anställd inom

kommun och

Region.

Statlig anställning.
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Många förmåner i din tjänstepension

• Din tjänstepension innehåller flera delar. Du kan har rätt till: 

• Du tjänar in till din tjänstepension månaden ut den månad du fyller 67 år eller så länge 

du har kvar din tillsvidareanställning. 

1998 67 år
Nytt pensionssystem tillkom
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Ålderspension KAP-KL 

• För dig född 1985 eller tidigare och är anställd inom kommun och region.

• Avgiftsbestämd ålderspension. 

• Förmånsbestämd ålderspension.

• Intjänad pensionsrätt 1997-12-31.

1998 67 år

Tjänas in före 980101

Tjänas in efter 980101
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Alla får avgiftsbestämd ålderspension

• Varje år betalar din arbetsgivare in 4,5 % av din lön till en pensionsförsäkring åt dig.

Val som du ska göra:

• Försäkringsbolag eller bank.

• Traditionell försäkring eller fondförsäkring.

• Återbetalningsskydd.

NÄR utbetalas? Tidigast från 55 år. 

HUR utbetalas? Välj uttagstid 5-20 år eller livet ut.

1998 67 år
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Pension från äldre avtal (IPR)

Intjänad pensionsrätt 1997-12-31.  (intjänad före 1998)

NÄR utbetalas? Tidigast från 61 år.                                                          

HUR utbetalas? Tidsbegränsat mellan 61-65 eller livet ut.  

Ansök hos Pensionsenheten Intraservice. Om ingen ansökan inkommer sker utbetalningen vid 67 

år eller vid det senare tillfälle när du väljer att avsluta din anställning.

1998 67 år
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Förmånsbestämd ålderspension

• Du som tjänar mer än 42 625 kr/mån (2021 års nivå) kan ha rätt till en förmånsbestämd 

ålderspension.

• Ansök hos Pensionsenheten Intraservice. Om ingen ansökan inkommer sker utbetalningen vid 

67 år eller vid det senare tillfälle när du väljer att avsluta din anställning.

NÄR utbetalas? Tidigast från 61 år.

HUR utbetalas? Livsvarig utbetalning.

Om du även har en Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 tas den delen ut samtidigt.

1998 67 år
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Bra att tänka på!

Det dras 30% skatt på tjänstepensionen.

Utbetalningen av tjänstepensionen kan inte stoppas när den påbörjats.

Pensionen ökar något i storlek för varje år du väntar med att ta ut den. 

Hur länge vill du/behöver du jobba?
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Efterlevandeskydd
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Efterlevandeskydd

Efterlevande-

pension

Tjänstegrupp-

livförsäkring 

TGL-KL

Återbetalnings-

skydd

Ingår i anställningen. Ingår i anställningen. Kan väljas till i den

Avgiftsbestämda

Ålderspensionen. 



Hållbar stad – öppen för världen

Efterlevandepension
Ingår i anställningen

Efterlevandepension

Utbetalas till:

• Make/maka/registrerad partner/sambo månadsvis 

under 5 år.

• Barn månadsvis tills de fyller 18. ( 20 år vid studier)                                                               

• Efterskydd i 6 månader efter avslutad anställning.
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Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL
Ingår i anställningen

• Tjänstegrupplivförsäkring. 
(KPA Tjänstepension AB)

• Begravningshjälp.

• Grundbelopp.

• Barnbelopp.
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Återbetalningsskydd

Finns i den avgiftsbestämda ålderspensionen.

Med återbetalningsskydd:

Sparkapitalet betalas ut till familjen vid dödsfall.

Utan återbetalningsskydd:

Sparkapitalet delas ut till övriga sparare vid dödsfall.

Ta bort ditt återbetalningsskydd:

Kontakta ditt försäkringsbolag.
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Återbetalningsskydd?

NEJJA

Ta bort 

skydd

Välj 

skydd

Min familj klarar sig, 

det är bättre om min 

pension blir högre.

Skulle din familj klara

sig om du dör?

Min familj behöver de

pengarna som har

sparats till min pension.
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Kollektivavtalade försäkringar

Sjukförsäkring och
arbetsskadeförsäkring

Anmäl ärendet på
Förmånsportalen eller ww.afa.se

Var tredje anställd i Göteborgs
Stad missar att söka ersättning!

http://www.afa.se/
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Förmånsportalen
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Förmånsportalen – logga in
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Förmånsportalen – välj Förmåner
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Förmånsportalen - Välj Pension och försäkring
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Anmäl sjukskrivning/arbetsskada hos AFA Försäkring



Hållbar stad – öppen för världen

AFA Försäkring
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Förmånsportalen – välj Förmåner
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Förmånsportalen - Välj Pension och försäkring
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Ansökan tjänstepension
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Ansöka om Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 och 
Förmånsbestämd ålderspension
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Ansökan tjänstepension
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Avgiftsbestämd ålderspension – osäker på ditt val?

2

1

3
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Förmånsportalen - Välj Pension och försäkring
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minPension



Hållbar stad – öppen för världen

minPension
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Checklista

• minpension.se

• Chefen

• Pensionsmyndigheten

• Pension Intraservice, Göteborgs Stad

• Valt bolag (Avgiftsbestämd ålderspension)

• Privata/statliga anställningar?

• Privat pensionssparande?
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Kontaktuppgifter

• pension@intraservice.goteborg.se

031-368 68 00 (knappval 4)

• www.pensionsmyndigheten.se

0771-776 776

• www.pensionsvalet.se

020-65 01 11

• www.minpension.se

0771-89 89 89

• www.skatteverket.se

0771-567 567

mailto:pension@intraservice.goteborg.se
http://www.pensionsmyndigheten.se/
http://www.pensionsvalet.se/
http://www.minpension.se/
http://www.skatteverket.se/
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Blev det för mycket information?


